Щодо діяльності територіального
центру соціального обслуговування
В Яремчанському регіоні створений Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Яремче (далі –
територіальний центр) для здійснення соціального обслуговування та надання
соціальних послуг громадянам, проживають у складних життєвих обставинах і
потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання.
На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в
територіальному центрі мають право :
громадяни, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком, хворобою , інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм
догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами
в установленому порядку.
громадяни похилого віку, хворі (з числа осіб працездатного віку на період
до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,
визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, стихійним лихом, катастрофою і мають на своєму утриманні
неповнолітніх дітей, дітей – інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, якщо
середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум
для сім’ї.
Протягом 2016 року територіальним центром обслужено 469 осіб, з них
188 осіб отримали адресної натуральної допомоги (гарячі обіди, продуктові
набори, канцтовари, одяг) на суму 39 тис. грн., отримані від благодійників
Яремчанського регіону та 41 особа отримали продуктові набори до Великодня
на суму 12 тис. грн. з місцевого бюджету.
Надано адресної грошової допомоги з місцевого бюджету (одноразова
грошова допомога) 530 особам на суму 649 тис. грн..
16 осіб обслужено пунктом прокату технічних засобів реабілітації.
6 осіб влаштовано в будинки-інтернати.
Функціонує «банк одягу», де отримано одягу від благодійників, який був
у вжитку на загальну суму 15,3 тис. грн.
Соціальними робітниками проведено косметичний ремонт житла 26
одиноким громадянам.
Сьогодні немає в регіоні такої самотньої людини, яка б не була наділена
обслуговуванням працівниками соціальної сфери. Для цього 15 працівників
територіального центру працюють як єдиний живий організм. 10 соціальних
робітників надають по 42 послуги кожній людині відвідуючи її двічі на
тиждень.
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